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Superionherbs™

Change your mind. Change the world.
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Super Strong

GANODERMA
Duanwood Red Reishi Extrakt

• Ganoderma Lucidum, japonsky Reishi, čínsky Lingzhi, je léčivá houba, která se v tradiční čínské

medicíně (TCM) používá více než 2000 let. Působí blahodárně na tělo i mysl. Její účinky jsou
tak markantní a komplexní, že jí TCM zařadila na první místo mezi všemi léčivými rostlinami.
V dobách kdy ještě nebyl znám způsob jak ji pěstovat byla velkou vzácností a byla vyhrazena pro péči
o zdraví pouze císaři a vysokým příslušníkům šlechty. V roce 1970 bylo objeveno několik způsobů umělé
kultivace a tím se tato „superpotravina“ zpřístupnila široké veřejnosti.

• V Číně a Japonsku je terapie Ganodermou oficiálně povolenou alternativní a podpůrnou léčbou
onkologických onemocnění.

• P okud chcete užívat jeden vysoce účinný potravní doplněk s komplexním působením, pak si zvolte

Ganodermu. Jak uvádí TCM – mohou ji užívat všechny věkové kategorie. Je vhodná jako účinná prevence
i jako pomoc při léčbě většiny onemocnění. Lze ji užívat dlouhodobě. V Asii se doporučuje celoživotní
užívání. Podle taoistických spisů její dlouhodobé užívání znamená zastavení stárnutí. Prameny TCM
o ní mluví jako o houbě dlouhověkosti nebo nesmrtelnosti. Prý dokáže postavit na nohy i mrtvého.
Mnoho z účinků, které jsou popsány ve spisech TCM jsou dnes potvrzovány vědeckými studiemi.

Duanwood Red Reishi

• Ať už chráníte své zdraví preventivně, anebo chcete svému organismu pomoci při boji s chorobou, • Ganodermy je mnoho odrůd, které se
dopřejte vašemu tělu blahodárný účinek naší Duanwood Red Reishi.
působí proti většině virů
(stimuluje tvorbu interferonů)
ulevuje od alergií
(tlumí vznik histaminu)

chrání před škodlivým zářením
(radioaktivním, elekro smog, wifi, mobilní telefony)
blahodárně působí na slinivku
(diabetes)

pomáhá při astmatu
(tlumí vznik histaminu)

snižuje hladinu tuku a cukru
v krevním séru (diabetes,
zvýšený cholesterol,
ucpávání cév)

působí protizánětlivě
(autoimunní
onemocnění, revmatoidní artritida)

ochraňuje a čistí
játra (žloutenky,
mononukleoza,
chemické léky,
únava)

antioxidační účinek
(4 x silnější než
ženšen)

hubnutí – pomáhá
udržovat správnou
hmotnost
(optimalizuje činnost
metabolismu)

alternativa při
rakovině
(zvyšuje aktivitu
NK buněk)
zklidňuje mysl
(působí na autonomní
nervový systém)
působí proti bolesti
všeobecně zvyšuje imunitu
(NK buňky, T-lymfocyty)

posiluje ŠEN – ducha
(dle TCM - zlepšení
koncentrace, vitality, rozhodnosti)
srdce a cévní systém
vysoký krevní tlak

www.superionherbs.com

liší barvou kloboučku (nejcennější je
červená). A existuje několik způsobů
pěstování. Ganoderma od SuperionHerbs je červená Reishi a pěstuje se
tradičním způsobem na dlouhých
dubových kmenech po dobu 12ti
měsíců. Tento způsob pěstování
dává nejkvalitnější Ganodermu
– Dunawood Red Reishi. Houby
se pěstují v nedotčené přírodě jihovýchodní Číny, v horách Fengyang.

• Uvádí se, že tradiční způsob pěstování

zajistí několikanásobně vyšší obsah
účinných látek než u hub pěstovaných
rychleně (3 měsíce) na směsi pilin.

• Náš produkt je navíc vyroben tzv.
dvojitou extrakcí, která je účinnější
než standartní extrahování.

• Nejvýznamnější

čínský herbolog,
bylinář a mistr akupunktury, Li ShihChen, se ve svém medicínském díle
Bencao Gangmu (čínská Farmakopei),
na kterém pracoval více než 40 let,
zmiňuje o blahodárných účincích Reishi: „Lingzhi posiluje srdce, způsobuje
zvýšení vitality, zlepšuje mentální aktivitu a omlazuje.“

Výrobce

• Pharmacopea Ltd., London.

